
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про затвердження Програми 
фінансової підтримки Комунального
некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Чупахівської селищної ради
на 2019 рік

Керуючись  статтями 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  з  метою  підвищення  якості  та  доступності  надання  медичних
послуг комунальним  некомерційним  підприємством  «Центр  первинної
медико-санітарної  допомоги»  Чупахівської  селищної  ради,  селищна   рада
ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  Програму  фінансової підтримки  комунального
некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради на 2019 рік (додається).

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  питань  планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного
розвитку та інвестицій.

Селищний голова                                        О.В.Кужель



   

 ПРОГРАМА 
ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ» ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ

РАДИ 
 НА 2019 РІК

                                             

смт. Чупахівка



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор  розроблення
Програми

Комунальне  некомерційне  підприємство
«Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради

2. Розробник Програми Комунальне  некомерційне  підприємство
«Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради

3. Співрозробники Програми Фінансовий відділ Чупахівської  селищної
ради

4. Відповідальний  виконавець
Програми

Фінансовий відділ Чупахівської  селищної
ради
Комунальне  некомерційне  підприємство
«Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради

5. Учасники Програми Чупахівська селищна рада
Фінансовий відділ Чупахівської  селищної
ради.
Комунальне  некомерційне  підприємство
«Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради

6. Термін реалізації Програми 2019 рік
7. Перелік  бюджетів,  які  беруть

участь у виконанні Програми 
Державний,  місцеві  бюджети  та  інші
кошти,  не  заборонені  чинним
законодавством

8. Орієнтовний обсяг фінансових
ресурсів,  необхідних  для
реалізації Програми

2019 рік   –  392120,0
Загальний  обсяг  фінансових  ресурсів
фінансової підтримки може змінюватися в
сторону збільшення

 
. 



1. Загальні положення.

Комунальне  некомерційне  підприємство  «Центр  первинної  медико-
санітарної  допомоги»  Чупахівської  селищної  ради  (далі  —  КНП  ЦПМСД
ЧСР)  створено  за  рішенням  сесії  Чупахівської  селищної  ради  (далі  —
Засновник)  від  22  червня  2018  року  шляхом  реорганізації  (перетворення)
Комунального закладу Чупахівської селищної ради « Чупахівський селищний
Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  і  є  правонаступником
зазначеного комунального закладу .

Програма  розроблена  на  підставі  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Цивільного  кодексу  України,  Господарського
кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових
актів.

У Програмі  визначено  цілі  розвитку  КНП ЦПМСД ЧСР. Програмою
визначено  основні  завдання,  вирішення  яких  сприятимуть  наданню
кваліфікованої медичної допомоги мешканцям  Чупахівської громади. 

КНП  ЦПМСД  ЧСР  належить  до  сфери  управління  Чупахівської
селищної ради (далі — Орган управління).

КНП  ЦПМСД  ЧСР  підзвітне  і  підконтрольне  Засновнику,  Органу
управління. 

КНП  ЦПМСД  ЧСР є  самостійним  господарюючим  суб’єктом  із
статусом  комунального  некомерційного  підприємства  та  наділено  усіма
правами  юридичної  особи,  має  самостійний  баланс,  здійснює  фінансові
операції через розрахунковий рахунок в Охтирському управлінні державної
казначейської служби України в Сумській області та розрахункові рахунки в
установі банку. 

КНП ЦПМСД ЧСР здійснює господарську некомерційну діяльність, яка
не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та
спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші
соціальні результати. 

З  метою  виконання  Програми  необхідно  забезпечити  фінансову
підтримку  КНП  ЦПМСД  ЧСР  на  2019  рік   шляхом  надання  субсидій  та
поточних трансферів, здійснення внесків до його статутного капіталу.

Дана  Програма  необхідна  для  стабільного  функціонування  КНП
ЦПМСД ЧСР, поліпшення його матеріально – технічної  бази та створення
належних  умов  для  розвитку  первинної  медико  –  санітарної  допомоги,
наближення  її  до  кожної  сім’ї,  покращення  ефективності  медичного
обслуговування населення громади.



2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.

Основним підходом до концепції реформування є створення належних
відповідних умов надання якісної, своєчасної первинної медичної допомоги.
Покращення  якості  медичної  допомоги  можливо  лише  при  впровадженні
нових  інноваційних  методів  лікування,  закупівлі  сучасного  медичного
обладнання  та  матеріальній  мотивації  праці  медичних  працівників.
Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання
наявних  фінансових  та  кадрових  ресурсів,  консолідації  бюджетів  різних
рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися КНП ЦПМСД ЧСР. 

В  умовах  переходу  на  нові  умови  фінансування,  для  забезпечення 
повноцінного  функціонування КНП ЦПМСД ЧСР необхідні додаткові кошти
для  модернізації  та  зміцнення  матеріально-технічної  бази,  закупівлі
 діагностичного  обладнання.  Прийняття  Програми  фінансовї  підтримки
 створює  правові  засади  для  запровадження  фінансування  за  рахунок
місцевого бюджету.

3. Мета програми

Метою Програми є:
- Збереження  і  поліпшення  стану  здоров’я  населення  громади,  підвищення

якості надання первинної медико-санітарної допомоги;
- Забезпечення  стабільної  роботи  КНП  ЦПМСД  ЧСР  відповідно  до  його

функціонального призначення;
- Забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель підприємства;
- Забезпечення  створення  оптимальних  умов  для  покращення  ефективності

медичного обслуговування населення;
- Здійснення належного утримання робочих місць;
- Забезпечення своєчасного виявлення у  дітей  захворювання на туберкульоз

на  ранніх  стадіях,  що  здійснюється  шляхом  проведення
туберкулінодіагностики

-
4.Завдання Програми.

Фінансова  допомога,  передбачена  цією  Програмою,  надається  на
виконання  основних  функцій  КНП  ЦПМСД  ЧСР  за  рахунок  надання
поточних трансферів та здійснення внесків до статутного капіталу.

Виконання  Програми  здійснюється  згідно  затвердженого  плану
фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства (згідно
додатку).



5.Фінансова підтримка виконання програми

Фінансове  забезпечення  Програми  здійснюється  відповідно  до
законодавства України за рахунок:

— коштів місцевого бюджету ; 
— коштів державного бюджету;
—  інших  джерел  фінансування  не  заборонених  законодавством

України.
Кошти,  отримані  за  результатами  діяльності,  використовуються

Підприємством на виконання запланованих заходів Програми. 
Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається

КНП ЦПМСД ЧСР до фінансового відділу Чупахівської селищної ради.
Виконання  Програми  у  повному  обсязі  можливе  лише  за  умови

стабільної фінансової підтримки.

6. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми дасть змогу:
- Забезпечити стабільну роботу КНП ЦПМСД ЧСР;
- Забезпечити надійність та безпеку експлуатації будівлі підприємства;
- Забезпечити  створення  оптимальних  умов  для  покращення  ефективності

медичного обслуговування населення району;
- Покращити фінансовий стан КНП ЦПМСД ЧСР.

Секретар селищної ради                                            М.М. Маслюк



 Додаток 1

Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Чупахівської селищної ради на 2019 рік
 

№
з/п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів програми

Строк
виконання

заходу Джерела
фінансува

ння

Орієнтовні
обсяги

фінансуванн
я(вартість),

гривень

2019 рік

1. Придбання
предметів,
матеріалів,
обладнання

та інвентарю

-Паливно-мастильних матеріалів, 
запчастин до транспортних засобів

- Канцелярського та письмового 
приладдя, бланків, паперу та ін.;

- Інших товарів

2019 р. Кошти 
місцевого 
бюджету

48000,00

2

Придбання
медикаменті

в та
перев’язувал

ьних
матеріалів

- лікарських засобів та 
перев’язувальних матеріалів;
- виробів медичного призначення;
- технічних засобів;
- дезінфікуючих засобів та інше
- відшкодування  безоплатного  та
пільгового  відпуску  лікарських
засобів  у  разі  амбулаторного
лікування  пільгової  категорія
населення

2019 р. Кошти 
місцевого 
бюджету

5000,00

3 Оплата
комунальних

послуг та
енергоносіїв

- послуги теплопостачання; (2274 
рахунок)

- оплата водопостачання і 
водовідведення; (2272)

- оплата електроенергії  (2273)

- інших послуг(2275)

2019 р. Кошти 
місцевого 
бюджету

315200,00

4 Оплата
послуг (крім
комунальних

):

- оплата за користування інтернетом
та телефоном

- оплата за проектно- кошторисну 
документацію на установку аймодів

- заправка картриджів

2019 р. Кошти 
місцевого 
бюджету 21720,00



5 Інші поточні
видатки

- сплата податків, зборів, 
обов’язкових платежів, штрафів, 
пені тощо

- видатки на відрядження

2019 р. Кошти 
місцевого 
бюджету

500,00

6 Оплата праці
і 
нарахування 
на заробітну 
плату

-виплата заробітної плати 
працівникам закладу,

працівникам ФАПів

2019 р. Кошти 
місцевого 
бюджету

1700,00

РАЗОМ: 392120,00

 

Секретар селищної ради                                            М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

13.05.2019                 смт. Чупахівка

Про затвердження 
звіту за І квартал 2019 року

Керуючись  статтею  28  Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  заслухавши  звіт  в.о.  начальника  фінансового  відділу  Любов
Олександрівни  Діброви  про  виконання  бюджету  за  І  квартал  2019  року,
селищна ради ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за І квартал 2019
року згідно додатку №1, № 2.

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                    О.В. Кужель



Додаток 1
      

Доходи селищного бюджету Чупахівської селищної ради
за І квартал 2019 року

Код бюджетної
класифікації

Найменування платежу
План на І кв.

2019 року

Надійшло за
І кв. 2019

року
Загальний фонд

10000000 Податкові надходження 2 107 390,00 2 547 396,28

11000000
Податки на доходи, податки на 
прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості

1 113 450,00 1 744 849,63

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 1 113 450,00 1 744 849,63

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати

669 000,00 605 876,54

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж 
заробітна плата

439 450,00 1 132 985,22

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування

5 000,00 5 987,87

13000000
Рентна плата та плата за викорис-
тання інших природних ресурсів

6 000,00 25 643,30

13010000
Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів

6 000,00 25 567,02

13010100

Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині
деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування

0,00 17 431,07

13010200

Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів (крім 
рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині
деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування)

6 000,00 8 135,95

13030000 Рентна плата за користування надрами 0,00 76,28

13030100

Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині
деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування  

0,00 76,28

14000000  Внутрішні  податки на товари і послуги 12 200,00 15 113,26

14040000
Акцизний податок з реалізації 
суб`єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів

12 200,00 15 113,26

18000000 Місцеві податки 975 740,00 761 790,09
18010000 Податок на майно 206 740,00 180 918,12



18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками 
об`єктів нежитлової нерухомості

7 950,00 0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками 
об`єктів нежитлової нерухомості

5 700,00 4 650,43

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 5 040,00 17 339,36
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 175 050,00 148 323,61
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 7 000,00 622,06
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 6 000,00 9 982,66
18050000 Єдиний податок 769 000,00 580 871,97
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 3 000,00 5 525,80
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 196 000,00 127 729,31

18050500

Єдиний податок з 
сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків

570 000,00 447 616,86

20000000 Неподаткові надходження 3 100,00 2 752,16

21000000
 Доходи від власності та 
підприємницької діяльності   

100,00 0,00

21080000 Інші  надходження 100,00 0,00

21081100
Адміністративні штрафи та інші  
санкції

100,00 0,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, 
доходи від некомерційної господарської 
діяльності

3 000,00 2 616,44

22010000
Плата за надання адміністративних 
послуг

1 500,00 1 638,95

22012500
Плата за надання інших 
адміністративних послуг

1 200,00 1 244,55

22012600
Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень

300,00 394,40

22090000 Державне мито 1500,00 977,49

22090100

Державне мито, що сплачується за 
місцем розгляду та оформлення 
документів, у тому числі за оформлення
документів на спадщину і дарування

1 500,00 977,49

24000000 Інші неподаткові надходження 0,00 135,72
24060300 Інші надходження 0,00 135,72
40000000 Офіційні трансферти 3 391 865,00 3 337 457,00
41000000 Від органів державного управління 3 391 865,00 3 337 457,00

41020000
Дотації з державного бюджету місцевим
бюджетам

      633 600,00 633 600,00



41020100 Базова дотація 633 600,00 633 600,00

41030000
Субвенції  з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 780 700,00 1 780 700,00

41033900
Освітня субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам

1 103 400,00 1 103 400,00

41034200
Медична субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам

677 300,00 677 300,00

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

877 917,00 877 917,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на 
здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров`я за рахунок 
відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету

877 917,00 877 917,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 

99 648,00
45 240,00

41051500

 Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров’я за рахунок коштів 
медичної субвенції

11 430,00 11 430,00

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на 
відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування окремих 
захворювань за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

33 810,00 33 810,00

41053900 Інші  субвенції з місцевого бюджету 54 408,00 0,00
Всього без урахування трансфертів 2 110 490,00 2 550 148,44

Всього 5 502 355,00 5 887 605,44

Станом  на  01.01.2019  року  залишок  коштів  загального  фонду  на
рахунках Чупахівської селищної ради становить 800 153,81 грн.

Станом  на  01.04.2019  року  залишок  коштів  загального  фонду  на
рахунках Чупахівської селищної ради становить  1 527 282,11 грн.

Секретар селищної ради                                                     М.М. Маслюк



Додаток 2

Видатки селищного бюджету Чупахівської селищної ради
за І квартал 2019 року

Код

Назва видатків за функціональною
структурою

Затверджено
видатків на

2019 рік

Затверджено
видатків на І
кв. 2019року

Касові
видатки за І

кв. 2019
року

Загальний фонд
01 Чупахівська селищна рада 8 398 722,00 2 294 123,00 1 694 588,33

0150

Організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті ради (у
разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

3 118 101,00 729 420,00 631 890,36

2111

Первинна медична допомога 
населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги

610 000,00 262 600,00 171 161,76

2146
Відшкодування вартості  лікарських 
засобів для лікування окремих  
захворювань

33 810,00 33 810,00 32 893,27

3032
Надання пільг окремим категоріям 
громадян з оплати послуг зв»язку

5 411,00 411,00 0,00

3033
Компенсаційні виплати на пільговий  
проїзд автомобільним транспортом 
окремим  категоріям  громадян

13 647,00 2 367,00 0,00

3160

Надання соціальних гарантій фізичним
особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим,  які не здатні до 
самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги

500,00 500,00 0,00

3180

Надання пільг населенню (крім 
ветеранів війни і праці, військової 
служби, органів внутрішніх справ та 
громадян, які пострадали внаслідок  
Чернобильської катастрофи) на оплату 
житлово-комунальних послуг

2 707,00 7,00 0,00

3191
Інші видатки на соціальний захист 
ветеранів війни  та праці

15 587,00 0,00 0,00

3241
Забезпечення діяльності інших  
закладів у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

1 464 808,00 424 408,00 399 393,20

3242
Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

46 907,00 0,00 0,00

4030 Забезпечення діяльності бібліотек 242 000,00 92 000,00 67 111,26

4060 Забезпечення  діяльності  палаців i 815 000,00 197 000,00 170 973,55



будинків культури, клубів, центрів  
дозвілля та iнших клубних  закладів

5061

Забезпечення  діяльності місцевих 
центрів фізичного  здоров’я населення 
«Спорт для всіх» та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

50 000,00 0,00 0,00

6013
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного  господарства

10 000,00 1 600,00 1 077,00

6030
Організація благоустрою населених 
пунктів

868 000,00 450 000,00 167 487,24

7130 Здійснення  заходів  із землеустрою 58 000,00 30 000,00 0,00

7461
Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої  інфраструктури за 
рахунок коштів  місцевого бюджету

700 000,00 70 000,00 52 600,69

8330
Інша діяльність у сфері екології та 
охорони природніх   ресурсів

171 000,00 0,00 0,00

06
Відділ освіти, молоді та спорту 
Чупахівської  селищної   ради

11 263 263,00 2 645 287,00 2 392 499,37

0160

Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, об`єднаних територіальних 
громадах

340 000,00 54 000,00 38 382,13

1010 Надання  дошкільної освіти 1 530 000,00 382 038,00 313 411,29

1020

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми  навчальними 
закладами ( в т. ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

8 442 390,00 2 053 649,00 1 909 093,66

1090

Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, 
заходи  із позашкільної роботи з 
дітьми

176 000,00 27 600,00 18 418,25

1150
Методичне  забезпечення  діяльності 
навчальних  закладів

265 000,00 50 000,00 49 681,08

1161
Забезпечення  діяльності інших 
закладів у сфері освіти

353 500,00 60 000,00 47 512,96

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей 
(крім заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення  громадян, які  
постраждали внаслідок  
Чорнобильської  катастрофи)

36 873,00 0,00 0,00

37
Фінансовий відділ

Чупахівської  селищної   ради
3 477 203,00 945 846 934 823,85

0160

Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, об`єднаних територіальних 
громадах

553 300,00 105 800,00 94 777,85

9410 Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 

2 754 270,00 688 730,00 688730,00



охорони здоров`я за рахунок коштів 
медичної субвенції

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 154 633,00 136 316,00 136 316,00

9800

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм  соціально-економічного 
розвитку регіонів

15 000,00 15 000,00 15 000,00

Усього
23 139 188,00 5 885 256,00 5 021 911,55

Секретар селищної ради                                                     М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про прийняття субвенції з 
районного бюджету на утримання
соціальних працівників 

На підставі рішення сесії Охтирської районної ради від 22.03.2019 року «Про
внесення  змін  до  рішення  Охтирської  районної  ради  від  21.12.2018  «Про
районний  бюджет  Охтирського  району  на  2019  рік»»,  Бюджетного  та
Податкового кодексів України, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1.  Прийняти  до  селищного  бюджету   іншу  субвенцію  з  районного
бюджету  на  утримання  комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних
послуг Чупахівської селищної ради» на утримання соціальних працівників,
які  надають  соціальні  послуги  сум  149  816  грн.,  з  них   жителям
Олешнянської  сільської ради 108 816 грн.,  та Довжицької сільської ради в
сумі  41 000  грн..  в  та  направити  на  видатки  по  ТПКВКМБ  0113241
«Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері  соціального  захисту  і
соціального забезпечення» на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 122 800,00
грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 27 016,00 грн. 

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного
розвитку та інвестицій.

Селищний голова                                                  О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

13.05.2019                                                                                          смт. Чупахівка

Про прийняття субвенцій з
обласного бюджету

На підставі Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації
від 29.03.2019 № 182-ОД та № 181-ОД, Бюджетного та Податкового кодексів
України,  інших нормативно-правових документів,  відповідно до пункту  23
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна
рада ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до селищного бюджету субвенцію з місцевого бюджету на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» за рахунок відповідної субвенції  з  державного бюджету
по коду доходів 41051500 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення
якісної,  сучасної  та доступної  загальної  середньої  освіти `Нова українська
школа`  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  в  сумі  56
610,00 грн.

 Направити  на  видатки  загального  фонду  по  ТКВКБМС  0611020
«Надання  загальної  середньої  освіти  загальноосвітніми  навчальними
закладами  (  в  т. ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при  школі),
спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,  колегіумами»  КЕКВ  2210
«Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»  в  сумі  14  235   грн.,  на
закупівлю  дидактичних  матеріалів  для  учнів  початкових  класів,  що
навчаються за новими методиками відповідно до Концепції «Нова українська
школа».,  22 417  грн.  на  закупівлю сучасних  меблів  для  початкових  класів
нової  української  школи.,  та  видатки  спеціального  фонду   по  КЕКВ 3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 19
958 грн.,  для закупівлі  музичних інструментів,  комп’ютерного обладнання,
відповідного  мультимедійного  контенту  для  початкових  класів  нової
української школи. 

На умовах спів фінансування «Нової  української школи» з місцевого
бюджету  затвердити  по  ТКВКБМС  0611020  «Надання  загальної  середньої
освіти загальноосвітніми навчальними закладами (  в  т. ч.  школою-дитячим
садком,  інтернатом  при  школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,
гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар» кошти в сумі 6 290 грн.



Внести  зміни  до  програми  «Освіта  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського  району  Сумської  області  в  2019-2020  роках»,  а  саме  до
підпрограми  «Нова  українська  школа  -  «Школа  майбутнього»  п.33  Меблі
22 417  грн.,  п.34.  Дидактичні  матеріали  14235  грн.,  та  п.35.  Комп’ютерне
обладнання, музичні інструменти 19 958 грн. 

2. Прийняти до селищного бюджету субвенцію з місцевого бюджету на
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за
рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  по  коду  доходів
41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету» в сумі 17 000 грн.. 

Направити  на  видатки  загального  фонду  ТКВКБМС  «Надання
дошкільної  освіти»  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та
інвентар» 6000 грн., та КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 9 000,0 грн., КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» 2 000 грн. 

Внести відповідні зміни до Програми «Освіта Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області в 2019-2020 роках» підпрограми
«Освіта дітей з особливими освітніми потребами». 

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  питань  планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного
розвитку та інвестицій.

Селищний голова                                                О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

13.05.2019                 смт. Чупахівка

Про затвердження плану
діяльності Чупахівської 
селищної ради з підготовки
проектів регуляторних 
актів на 2020 рік

            Керуючись статтями  7, 32 Закону України «Про засади державної
регуляторної  політики  у  сфері  господарської   діяльності»,  відповідно  до
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Регламенту
селищної ради,  Чупахівська селищна  рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  План  діяльності  Чупахівської  селищної  ради  з
підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік (додається).

2. Секретарю  селищної  ради  оприлюднити  План  діяльності
Чупахівської селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020
рік на офіційному веб - сайті селищної ради у десятиденний строк після його
затвердження.

3. Контроль за  виконанням даного рішення покласти  на  постійну
комісію  з  питань  планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного
розвитку та інвестицій.

Селищний  голова                                    О.В. Кужель



                   Додаток
до рішення  сімнадцятої сесії

сьомого скликання
Чупахівської селищної ради

від 13.05.2019 року

ПЛАН
діяльності Чупахівської селищної  ради з підготовки проектів

регуляторних актів на 2020 рік

№
п/п

Назва проекту
регуляторного акту

Розробник проекту
регуляторного акту

Строки
підготовки

регуляторно
го акту

Ціль
прийняття

регуляторного
акту

1. Про  встановлення
ставок та пільг зі сплати
податку  на  нерухоме
майно,  відмінне  від
земельної  ділянки  на
території  Чупахівської
селищної  ради  на  2020
рік

постійна  комісія  з
питань  планування,
фінансів,  бюджету,
соціально-
економічного  розвитку
та інвестицій.

ІІ квартал
2019 року

Законодавче 
врегулювання 
справляння 
податку на 
нерухоме майно
відмінне від 
земельної 
ділянки на 
збільшення 
надходження 
коштів до 
бюджету.

2. Про  встановлення
ставок та пільг зі сплати
земельного  податку  на
території  Чупахівської
селищної  ради  на  2020
рік

постійна  комісія  з
питань  планування,
фінансів,  бюджету,
соціально-
економічного  розвитку
та інвестицій.

ІІ квартал
2019 року

Законодавче 
врегулювання 
справляння 
земельного 
податку та 
збільшення 
надходження 
коштів до 
бюджету.

3. Про  встановлення
ставок  єдиного  податку
для  фізичних  осіб-
підприємців  які
застосовують  спрощену
систему  оподаткування
на  території
Чупахівської  селищної
ради на 2020 рік

постійна  комісія  з
питань  планування,
фінансів,  бюджету,
соціально-
економічного  розвитку
та інвестицій.

ІІ квартал
2019 року

Законодавче 
врегулювання 
справляння 
єдиного  
податку та 
збільшення 
надходження 
коштів до 
бюджету.

4. Про  встановлення
транспортного  податку
на  території
Чупахівської  селищної
ради

постійна  комісія  з
питань  планування,
фінансів,  бюджету,
соціально-
економічного  розвитку

ІІ квартал
2019 року

Законодавче 
врегулювання 
справляння 
транспортного 
податку та 



та інвестицій. збільшення 
надходження 
коштів до 
бюджету.

5. Про  встановлення
туристичного  збору  на
території  Чупахівської
селищної  ради  на  2020
рік

постійна  комісія  з
питань  планування,
фінансів,  бюджету,
соціально-
економічного  розвитку
та інвестицій.

ІІ квартал
2019 року

Законодавче 
врегулювання 
справляння 
туристичного 
збору та 
збільшення 
надходження 
коштів до 
бюджету.

6. Про  встановлення  роз-
міру ставки збору за міс-
ця  для  паркування  тра-
нспортних  засобів  на
майданчиках  для  плат-
ного  паркування  на  те-
риторії  Чупахівської  се-
лищної ради на 2020 рік.

постійна  комісія  з
питань  планування,
фінансів,  бюджету,
соціально-
економічного  розвитку
та інвестицій.

ІІ квартал
2019 року

Законодавче 
врегулювання 
справляння 
транспортного 
податку та 
збільшення 
надходження 
коштів до 
бюджету.

Секретар селищної ради                                     М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про внесення змін до текстової частини 
рішення Чупахівської селищної ради від
21.12.2018 «Про бюджет Чупахівської 
селищної об’єднаної територіальної 
громади на 2019 рік»

       Відповідно до пункту 23 частини 1 статті  26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», керуючись частиною 1 статті 59 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  з  метою  виправлення
помилок, допущених при оформленні рішення  Чупахівської селищної ради,
Чупахівська селищна рада  ВИРІШИЛА:

Внести до текстової  частини рішення Чупахівської селищної ради від
21.12.2018 «Про селищний бюджет на 2019 рік» наступні зміни:

1. Викласти у новій редакції назву рішення: «Про бюджет Чупахівської
селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік».

2.  Викласти у новій редакції  текстову частину рішення «Про бюджет
Чупахівської  селищної  об’єднаної  територіальної  громади на  2019 рік».,  у
звязку з відсутністю посилання на додаток 2, який відсутній. 

3. Викласти п.п 5.2 та п.п 5.3 п.7., п.п. 6.2. п.6  у новій редакції:
«5. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2019 рік»

1)   до доходів загального фонду  селищного  бюджету  належать доходи,
визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені
статтями 101, 1032,1034,  1036 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій,
визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу
України);

2)  джерелами  формування  у  частині  фінансування  є  надходження,
визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України»
«6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного 
бюджету на 2019 рік:                                                                                                                           
          3) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини
першої статті 71 та пунктом 4 частини першої статті 15 «Бюджетного кодексу
України»

4. Викласти п.8 у новій редакції:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


Надати  право  начальнику  Фінансового відділу Чупахівської селищної
ради  в  межах  поточного  бюджетного  періоду  здійснювати  на  конкурсних
засадах  розміщення  тимчасово  вільних  коштів  селищного  бюджету  на
вкладних (депозитних) рахунках у банках з подальшим поверненням таких
коштів до кінця поточного бюджетного періоду. 

5. Викласти п.9 у новій редакції:
Відповідно  до  статей  43  та  73  Бюджетного  кодексу  України  надати

право  фінансовому  відділу  Чупахівської  селищної  ради  отримувати  у
порядку,  визначеному  Кабінетом  Міністрів  України,  позики  на  покриття
тимчасових  касових  розривів  селищного  бюджету,  пов'язаних  із
забезпеченням  захищених  видатків  загального  фонду,  в  межах  поточного
бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на
договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами
з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

6. Викласти п.11 у новій редакції:
Надати  право  фінансовому  відділу  Чупахівської  селищної  ради

упродовж бюджетного року, за погодженням з постійною комісією селищної
ради  з  питань  планування,  бюджету,  фінансів  та  соціально-економічного
розвитку,  здійснювати  розподіл  та  перерозподіл  субвенцій  та  дотацій  з
державного,  обласного  та  інших  місцевих  бюджетів  з  послідуючим
затвердженням на сесії Чупахівської селищної ради.

7. Викласти п.12 у новій редакції
Дозволити  Фінансовому  відділу  Чупахівської  селищної  ради,  за

обґрунтованим  поданням  головних  розпорядників  бюджетних  коштів
селищного бюджету,  у  межах загального обсягу  бюджетних призначень за
бюджетною  програмою  окремо  за  загальним  та  спеціальним  фондами
бюджету здійснювати перерозподіл  бюджетних асигнувань затверджених у
розписі  бюджету та кошторисі,  в розрізі  економічної  класифікації  видатків
бюджету.

8.  Викласти  у  новій  редакції  додаток  3,  доповнивши  найменування
головних  розпорядників  коштів  Чупахівської  об’єднаної  територіальної
громади.

9. Викласти у новій редакції додаток 5.
10. Додаток 5 у новій редакції
Доповнити  програмою  за  кодом  ТПКВКМБ  0115061  «Забезпечення

діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та
проведення  фізкультурно-масових  заходів  серед  населення  регіону» 50 000
грн. 

10.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  питань  планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного
розвитку та інвестицій.

           Селищний голова                                                               О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про внесення змін до рішення 
14 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 21.12.2019 року «Про 
селищний бюджет на 2019 рік»

         На  підставі  розпорядження  голови  Сумської  обласної  державної
адміністрації  від  11.03.2019  р.  №138-ОД  «Про  передачу  коштів  між
місцевими  бюджетами  для  забезпечення  реалізації  Обласної  програми
здійснення  компенсаційних  виплат  за  пільговий  проїзд  окремих  категорій
громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального
користування  на  2016-2020  роки»,  районної  програми соціального  захисту
населення на 2019 рік., пунктів 4.5 частини 2 статті 101 Бюджетного кодексу
України,  Податкового  кодексу  України,  інших  нормативно-правових
документів,  клопотання  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської
селищної ради,  відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Виділити з вільного залишку коштів бюджету ОТГ, який склався на 
01.01.2019 року кошти:
           1.1.  Для  забезпечення реалізації  Обласної  програми здійснення
компенсаційних  виплат  за  пільговий  проїзд  окремих  категорій  громадян
автомобільним  транспортом  на  автобусних  маршрутах  загального
користування на 2016-2020 роки в сумі 2 730 грн., з них 2 680 грн. ( дві тисячі
шістсот вісімдесят грн.) для компенсаційних виплат учасникам АТО та іншим
ветеранам війни. 50 грн. (п’ятдесят грн.) на відшкодування вартості проїзду
інших пільгових категорій. 

Направити на видатки загального фонду по ТКВКБМС 3719770 «Інші
субвенції  з  місцевого бюджету» КЕКВ  2620 «Поточні  трансферти органам
державного управління інших рівнів». 

1.2. Для забезпечення ліками хворих на цукровий та не цукровий діабет
жителів  Чупахівської  ОТГ  кошти  в  сумі  78 530,00  грн.  та  направити  на



видатки  по  ТКВКБМС  3719770  «Інші  субвенції  з  місцевого  бюджету»  на
КЕКВ  2620  «Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших
рівнів».

1.3. Для придбання на умовах спів фінансування комунального автобусу
кошти в сумі 50 000 грн.

  Направити  на  видатки  спеціального  фонду  ТПКВКМБ  0110150
«Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та  матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у  разі  її  створення),  міської,  селищної,  сільської  рад»  КЕКВ  3110
«Придбання  обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі
50 000 грн. 

Внести  зміни  до  Програми  «Економічного  і  соціального  розвитку
Чупахівської селищної ради на 2019 рік», заходу 5 «Придбання комунального
автобусу»  завдання  1  «Підвищення  якості  надання  житлово-комунальних
послуг»  пріоритету  1.3  «Житлово-комунального  господарства  та  житлова
політика»

1.4. Виділити додаткові кошти для повного забезпечення дровами п’яти
учасників АТО/ООТ,  які зареєстровані на території Чупахівської ОТГ в сумі
850 грн.  згідно програми «Соціального захисту населення на 2019 рік» та
внести відповідні зміни. 

Направити  на  видатки  по  ТКВКБМС  3719770  «Інші  субвенції  з
місцевого бюджету» на КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів».

1.5.  Виділити  кошти  комунальному  некомерційному  підприємству
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради
для виплати стимулюючих надбавок в сумі 96 000 грн.  

Направити на видатки ТКВКБМС 0112111 «Первинна медична допомога
населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)
допомоги»  КЕКВ  2610  «Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам
(установам, організаціям)» 96 000 грн. 

Внести  зміни  до  програми  фінансової  підтримки  комунального
некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради. 

1.6.  Виділити  кошти  та  направити  на  видатки  по  ТКВКБМС  0113241
«Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері  соціального  захисту  і
соціального забезпечення» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали обладнання та
інвентар» в сумі 3000 грн.

1.7  Виділити  кошти  та  направити  на  видатки  по  ТКВКБМС  0611090
«Надання  позашкільної  освіти  позашкільними  закладами  освіти,  заходи  із



позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали обладнання
та інвентар» в сумі 5 000 грн.

1.8.  Виділити  кошти  та  направити на  видатки по  ТКВКБМС 0610160
«Керівництво  і  управління  у  відповідній  сфері  у  містах  (місті  Києві),
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» КЕКВ 2210«Предмети,
матеріали обладнання та інвентар» в сумі 3 000 грн.

2. Перерозподілити раніше заплановані видатки по:
 ТКВКБМС  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти  загально  -

освітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом
при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» з
КЕКВ 2274  «Оплата  природного  газу» в  сумі  14  100  грн.,  та  КЕКВ 2720
«Стипендії»  2 100  грн.,  на  КЕКВ   2282  «Окремі  заходи  по  реалізації
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 2 000
грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 10 000 грн.

ТКВКБМС  0611010  «Надання  дошкільної  освіти»  з  КЕКВ  2230
«Продукти харчування» 15 000 грн.,  на  КЕКВ 2210 «Предмети,  матеріали,
обладнання та інвентар» 7 000 грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»  1 000
грн.,  КЕКВ  2800  «Інші  поточні  видатки»  2 000  грн.,  КЕКВ 2240  «Оплата
послуг (крім комунальних)» 5 000 грн.

ТКВКБМС  0611161  «Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері
освіти» з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 5000 грн.,  на КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» 5 000 грн.

ТКВКБМС 0117130 «Здійснення заходів  із  землеустрою» з  КЕКВ 2281
«Дослідження і  розробки,  окремі  заходи розвитку по реалізації  державних
(регіональних) програм»  в сумі 12 000 грн., на КЕКВ 2240 «Оплата послуг
(крім комунальних)». 

ТКВКБМС  0113242  «Інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і
соціального забезпечення» з КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі
1000 грн., на КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім комунальних)».

ТКВКБМС  0110150  «Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» з
КЕКВ 2111 « Заробітна плата» на КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 3
000 грн. 

ТКВКБМС  0116030  «Організація  благоустрою  населених  пунктів»  з
КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)»  на  КЕКВ  2275  «Оплата
інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 10 000 грн.



ТКВКБМС 0116014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» з
КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)»  на  КЕКВ  2275  «Оплата
інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 10 000 грн.

ТКВКБМС  0113241  «Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері
соціального захисту і соціального забезпечення» з КЕКВ 2800 «Інші поточні
видатки» в сумі 295,00 грн. на КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та
інших комунальних послуг».

ТКВКБМС  0112111  «Первинна  медична  допомога  населенню,  що
надається  центрами  первинної  медичної  (медико-санітарної)  допомоги»
КЕКВ  2610  «Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,
організаціям)»        -  2 400 грн.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та
інвестицій.

Селищний голова                                             О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про внесення змін до рішення 
14 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 21.12.2019 року «Про 
селищний бюджет на 2019 рік»

       Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Чупахівської селищної
ради  проект  про  внесення  змін  до  селищного  бюджету  на  2019  рік,
сформований на підставі Бюджетного та Податкового кодексів України, інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті
26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Чупахівська
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Внести  до  рішення  чотирнадцятої  сесії  Чупахівської  селищної  ради
сьомого скликання від 21.12.2018 року «Про бюджет Чупахівської селищної
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» такі зміни:
 Пункт 1 викласти в новій редакції, а саме:
Визначити на 2019 рік:
        -  доходи селищного бюджету у сумі  23 795, 898  тис. гривень, в тому
числі  доходи  загального  фонду  селищного бюджету –  22 979, 713  тис.
гривень,  доходи  спеціального  фонду  селищного  бюджету  –  816,185  тис.
гривень, згідно з додатком № 1 цього рішення; ,
       - видатки селищного бюджету у сумі 27 191, 909 тис. гривень, в тому
числі  видатки  загального  фонду  селищного бюджету  – 23  531,  766  тис.
гривень, видатки спеціального фонду селищного бюджету – 3 660, 143  тис.
гривень, згідно з додатком № 3 цього рішення.
-  профіцит селищного  бюджету  у  сумі  0,00  тис.  гривень,  в  тому  числі
загального фонду селищного бюджету 0,00 тис. гривень  згідно з додатком №
2 до цього рішення.



-  дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 0,00 тис. гривень
згідно з додатком № 2 до цього рішення.
1.2.  Затвердити  бюджетні  призначення  головному  розпоряднику  коштів
селищного бюджету на 2019 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та
кредитування  місцевих  бюджетів,  у  тому  числі  по  загальному  фонду
23 531,  176  тис.  гривень  та  спеціальному  фонду  3  660,  143   тис.  гривень
згідно з додатком № 3 до цього рішення.
         2. Додатки № 1,2,3,4,5 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

Селищний голова                                             О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про затвердження передавальних актів 
Грінченківського навчально-виховного
комплексу: ЗОШ І-ІІ ст.- ДНЗ, 
Лантратівського навчально-виховного
комплексу: ЗОШ І-ІІ ст.- ДНЗ
 
    Керуючись статтями 88,107 Цивільного кодексу, Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про загальну середню
освіту»,  розглянувши  передавальні  акти  юридичних  осіб,  що
реорганізуються, подання відділу освіти, молоді Чупахівської селищної ради,
щодо  затвердження  передавальних  актів  Грінченківського  навчально-
виховного  комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний  заклад,  Лантратівського  навчально-виховного  комплексу:
загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад,
селищна рада ВИРІШИЛА:
     1. Затвердити передавальний акт Грінченківського навчально-виховного
комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний
заклад (код ЄДРПОУ 23053393, юридична адреса: провулок Шкільний, 1, с.
Грінченкове Охтирського району,  Сумської  області,  42725)  до Чупахівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  (код  ЄДРПОУ 22983500,  юридична
адреса: провулок Шкільний, 2, смт. Чупахівка Охтирського району, Сумської
області, 42722),  ( додається).

2.  Затвердити  передавальний  акт  Лантратівського  навчально-виховного
комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів–  дошкільний  навчальний
заклад (код ЄДРПОУ 23053861, юридична адреса: провулок Шкільний, 3, с.
Лантратівка  Охтирського району, Сумської області, 42732) до Чупахівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  (код  ЄДРПОУ 22983500,  юридична
адреса: провулок Шкільний, 2, смт. Чупахівка Охтирського району, Сумської
області, 42722), додається.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.

Селищний голова                                             О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про затвердження передавальних актів 
Новопостроєнського навчально-виховний
комплекс: ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ

           Керуючись статтями 88, 107 Цивільного кодексу, Законом України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Законом України  «Про  загальну
середню  освіту»,  розглянувши  передавальні  акти  юридичних  осіб,  що
реорганізуються, подання відділу освіти, молоді Чупахівської селищної ради,
щодо  затвердження  передавальних  актів  Новопостроєнського навчально-
виховного комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад, селищна рада вирішила:

        1.  Затвердити  передавальний  акт  матеріальної-технічної  бази
Новопостроєнського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа
І-ІІ  ступенів–  дошкільний  навчальний  заклад  (код  ЄДРПОУ  23053766,
юридична адреса: вулиця Шкільна,17, с. Новопостроєне  Охтирського району,
Сумської  області,  42726)  до  Чупахівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів (код ЄДРПОУ 22983500, юридична адреса: провулок Шкільний, 2,
смт. Чупахівка Охтирського району , Сумської області, 42722), додається;
        2.  Затвердити  передавальний  акт  нерухомого  майна,  приладів,
багаторічних  насаджень  Новопостроєнського  навчально-виховного
комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів–  дошкільний  навчальний
заклад  (код  ЄДРПОУ  23053766,  юридична  адреса:  вулиця  Шкільна,17,
с.Новопостроєне  Охтирського  району,  Сумської  області,  42726)  до
Чупахівської  селищної  ради  (код  ЄДРПОУ  04390202,  юридична  адреса
вул.Воздвиженська,53, смт. Чупахівка Охтирського району, Сумської області,
42722), додається
        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.

Селищний голова                                             О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про списання матеріальних цінностей
по Комунальному некомерційному під-
приємстві  «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищ-
ної  ради

       Керуючись  пунктом  1  статті  32  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  згідно  з  Господарським   кодексом  України,
розглянувши клопотання головного лікаря КНП « Центр первинної медико-
санітарної  допомоги»  Ашурової  Галини  Геннадіївни,  селищна  рада
вирішила:

1. Провести   списання   матеріальних   цінностей,  що  знаходяться  в
оперативному  управлінні  Комунального  некомерційного
підприємства   «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чупахівської селищної  ради згідно додатка 1.

Селищний голова                                      О. В. Кужель



Додаток 1

Перелік матеріальних цінностей, наданих в оперативне управління
Комунальному некомерційному підприємстві  «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чупахівської селищної  ради

№
п/п

Назва обладнання або
приладу

Кіль-
кість

Інвентар-
ний номер

Заводс
ький

номер

Рік
випуску

Балансо
ва

вартість
1 Дезкамера 1 10470260 799 1973 900,00
2 Котел опалювальний 1 10410236 1973 600,00
3 Апарат «Річчі» 1 111300468 1978 14,00
4 Апарат гальванізацій-

ний «Поток»
1 111300486 1982 60,00

5 Ванна світлолікувальна 1 111310557 1980 37,00
                                                          Всього: 1611,00

Секретар селищної ради                                             М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про затвердження розпорядження 
селищного   голови № 13-ОД від 
07.05.2019 року « Про внесення
зміну до складу  тендерного  комітету»  

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні",  статті  11  Закону  України  "Про  публічні  закупівлі"
від 25.12.2015 № 922-VIII,   Порядку  розміщення  інформації  про  публічні
закупівлі,  затвердженого  наказом  Міністерства  економічного  розвитку  і
торгівлі  України від 18.03.2016 року № 477, з метою належної організації та
проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти,
селищна рада вирішила:

1. Затвердити  розпорядження селищного   голови  № 13-ОД від
07.05.2019 року « Про  внесення змін до складу  тендерного   комітету» 
( додається) 
        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та
інвестицій.

Селищний голова                                                    О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про створення офіційної символіки 
Чупахівської об’єднаної територіальної 
громади 

   З метою формування місцевої  ідентичності образу Чупахівської об’єднаної
територіальної громади, керуючись статтею 22  Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Указом Президента України «Про впорядкування
геральдичної справи в Україні» № 694/2000 від 18.05.2000 р., селищна рада
вирішила:

       1. Запровадити    власну  символіку  Чупахівської  об’єднаної
територіальної громади : герб, прапор (базові компоненти) та логотип і гімн 
       2. Оголосити  відкритий конкурс  на  створення  офіційної  символіки
Чупахівської об’єднаної територіальної громади 
       3. Організатором  конкурсу  на  створення  офіційної  символіки
Чупахівської  об’єднаної  територіальної  громади  визначити  виконавчий
комітет Чупахівської селищної ради
       4. Затвердити  Положення  про  проведення  конкурсу  на  створення
офіційної  символіки  Чупахівської  об’єднаної  територіальної  громади
(додаток № 1)
       5. Затвердити комісію по визначенню переможців конкурсу на кращу
офіційну  символіку  Чупахівської  об’єднаної  територіальної  громади
(додаток 2).
       6. Затвердити Методичні  рекомендації  з  питань місцевої  символіки
(додаток 3).
       7.  Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Чупахівської
селищної ради.
       8. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                    О.В. Кужель



Додаток № 1
до рішення сімнадцятої сесії

 сьомого скликання від 13.05.2019р.

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу на створення офіційної символіки 
Чупахівської об’єднаної територіальної громади

І. Загальні положення

1.1. Положення  про  проведення  конкурсу  на  створення  офіційної
символіки  Чупахівської  об’єднаної  територіальної  громади (далі  -
Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу
на  створення  офіційної  символіки  Чупахівської  об’єднаної
територіальної  громади,  вимоги  до  його  учасників,  вимоги  до
конкурсних робіт

1.2. Організатором  конкурсу  є  виконавчий  комітет  Чупахівської
селищної ради 

1.3. Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:

1 етап  -  подача  заявок  на  участь  у  конкурсі  та  конкурсних  робіт  -  з
01.06.2019р. по 10.06.2019р.;

2 етап - перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам
та обрання із них кращих - з 11.06.2019р. по 21.06.2019р.;

3 етап  -  громадське  обговорення  конкурсних  робіт  та  голосування  -  з
22.06.2019р. по 29.06.2019р.

4 етап - підбиття підсумків громадського голосування – 30.06.2019р;

5 етап  -  затвердження  рішенням  сесії  Чупахівської  селищної  ради
офіційної символіки – 3 квартал 2019 р.

1.4. Порядок проведення громадського обговорення конкурсних робіт
та голосування визначається розпорядженням Чупахівського селищного
голови.

1.5. Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну, зазначеного у
пункті 1.3 цього Положення, а також ті, які не відповідають вимогам
розділу 4 та 5 цього Положення, до участі у конкурсі не допускаються.

1.6. Виконавчий комітет Чупахівської селищної ради має
право змінити строки проведення конкурсу,  а  також скасувати конкурс у
разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 4 та 5
цього Положення.



II. Мета і завдання конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних
робіт із створення офіційної символіки Чупахівської селищної ради, а
саме:

- створення ескізу герба та прапора Чупахівської селищної ради;

- створенння ескізу логотипу Чупахівської селищної ради;

- написання тексту та музики гімну Чупахівської селищної ради.

2.2. Завданнями конкурсу є:

- залучення  максимальної  кількості  учасників  до  розробки  офіційної
символіки Чупахівської селищної ради;

- пробудження у мешканців територіальної громади почуття патріотизму,
поваги та любові до рідного краю, національної самосвідомості;

- розроблення та створення офіційної символіки територіальної громади
(герба, прапора, гімну, логотипу).

III. Порядок участі у конкурсі

3.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.2. Участь у конкурсі безкоштовна.

3.3. Для участі у конкурсі особа подає заявку (зразок додається), та
документи визначені розділом 5 цього Положення.

3.4. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт
у різних номінаціях.

3.5. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її
подальше використання з метою проведення конкурсу.

3.6. У  разі  надсилання  конкурсних  робіт  електронною  поштою,
учасник  надсилає  усі  документи  в  електронному  вигляді  згідно  з
вимогами розділу 5 цього Положення.

3.7. До  проектів  зображень  (макетів)  обов’язково  додається
інформація про автора (авторів):

- Прізвище, ім’я, по батькові;
Адреса;

- Контактні телефони;

- Інші відомості (вік, освіта, місце роботи, навчання та ін.).



IV.Вимоги до конкурсних робіт

4.1. Вимоги до ескізу герба та прапора, логотипу та написання гімну.

Герб Чупахівської селищної ради

4.1.1. Ескіз герба Чупахівської селищної ради повинен бути виконаний
на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі.

Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.2. Ескіз  герба  повинен  містити  малюнки,  або  знаки,  що  здатні
передати  унікальність  та  ідентифікувати  Чупахівську  селищну
об’єднану  територіальну  громаду  серед  інших  адміністративно-
теритріальних одиниць

Прапор Чупахівської селищної  ради

4.1.3. Ескіз  прапора  Чупахівської  селищної  ради  повинен  бути
виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в
кольорі.  Допускаються  різні  техніки  виконання,  в  тому  числі  і
комп’ютерна графіка.

4.1.4. На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи,
інші символи. 

Логотип Чупахівської селищної  ради

4.1.5. Ескіз  логотипу  Чупахівської  селищної  ради  повинен  бути
виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в
кольорі.  Допускаються  різні  техніки  виконання,  в  тому  числі  і
комп’ютерна графіка.

4.1.6. Ескіз  логотипу  повинен    містити  знаки,  що  здатні  передати
унікальність  та  ідентифікувати  Чупахівську  селищну  об’єднану
територіальну  громаду серед  інших  адміністративно-територіальних
одиниць.

Вимоги до тексту та музики гімну територіальної громади

4.1.7. Текст  гімну  має  бути  написаний  українською  мовою.  Стиль  і
лексика  тексту  мусять  відповідати  загальновизнаним  етично-
моральним нормам.

4.1.8. Запропонований текст повинен мати високий поетичний рівень,
містити  ознаки  ліричного  твору  (ритм,  рима,  благозвучність  та  ін).
Текст  гімну  має  бути  покладений  на  музику  та  поданий  у  вигляді
нотного запису.



4.1.9. Додатково учасники конкурсу можуть подавати (надсилати)
музику (фонограму) гімну або готовий музичний твір у форматі
аудіофайла та в електронному вигляді або на електронному носії
(CD-R диск тощо).

4.1.10. Текст і музика гімну територіальної громади повинні відображати
збірність, єднання, рух вперед , оптимізм.

4.1.11. Текст і музика мають бути авторськими та не містити плагіату.

V. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

5.1. На  конкурс  зі  створення  ескізу  символіки  учасник  подає
(надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі (зразок додається);

- кольорове зображення герба територіальної громади (на аркуші паперу
формату А4 або в електронному вигляді)

- короткий опис  герба  із  зазначенням значення  зображених  елементів,
символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді);

- кольорове  зображення  прапора  територіальної  громади  (на  аркуші
паперу формату А4 або в електронному вигляді)

- короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми
та  зображених  на  ньому  елементів  і  символів  (на  аркуші  паперу
формату А4 або в електронному вигляді);

5.2. На конкурс з  написання тексту та музики гімну територіальної
громади учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі (зразок додається);

- текст гімну (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді);

- ноти (мелодію) гімну (на нотному аркуші);

- за бажанням - аудіофайл гімну (в електронному вигляді або на  CD-R

диску)

VI. Порядок подачі конкурсних робіт

6.1. Конкурсні  роботи  подаються  особисто  або  надсилаються
поштою до виконавчого комітету Чупахівської селищної ради .

6.2. Конкурсні  роботи,  що  подаються  в  електронному  вигляді,
надсилаються на електронну скриньку  Chupah  _  sr  @  ukr  .  net з поміткою у
назві теми листа «Герб, прапор, логотип, гімн територіальної громади»

mailto:Chupah_sr@ukr.net


Додаток № 2
до рішення сімнадцятої сесії 

сьомого скликання від 13.05.2019р.

С К Л А Д

комісії по визначенню переможців конкурсу на кращу 

офіційну символіку Чупахівської селищної  ради 

Голова комісії:

1. Макарова Світлана Миколаївна - директор Чупахівської школи

Секретар комісії:

2. Маслюк Микола Миколайович - секретар селищної ради

Члени комісії:

Залавський Костянтин Миколайович

Кузьменко Лідія Григорівна

Горобець Ірина Миколаївна

Кузьменко Алла Григорівна

Хижняк Володимир Миколайович



Додаток до Положення

Виконавчому комітету

Чупахівської селищної  ради 
жителя/жительки (місце проживання) 
(прізвище, ім’я, по батькові) 
(контактний телефон) (електронна 
пошта)

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі на створення офіційної символіки
Чупахівської селищної ради 

Прошу мені дозволити участь у конкурсі зі створення ескізу герба / 
прапора / логотипу/ гімну Чупахівської селищної об’єднаної територіальної 
громади

З умовами проведення конкурсу на створення офіційної символіки 
Чупахівської селищної ради ознайомлений/на та погоджуюсь.

ПідписДата



Додаток № 3
до рішення сімнадцятої сесії 

сьомого скликання від 13.05.2019р.

Методичні рекомендації
з питань місцевої символіки

1. Загальні  підходи  до  розробки  герба  та  прапора  територіальної
громади, 

1.1. Розробка герба та прапора територіальної громади покладається
на робочу групу, що створюється для цього рішенням відповідної місцевої
ради.

1.2. Розробка  проектів  герба  та  прапора  має  бути  максимально
відкритою, до процесу пошуку матеріалів та ідей для місцевої символіки має
бути  залучено  місцевих  краєзнавців,  активістів,  жителів  громади,
консультантів-художників, геральдистів.

2.   Для досягнення повноцінності герба при створенні   знаків велике
значення  має  використання  сюжетів  збірності,  єднання,  руху  вперед;
можливе  відображення  якихось  специфічних  місцевих  особливостей котрі
асоціюються  із  всією  територіальністю  громади,  та  які
підкреслюватимуть  у  гербі  індивідуальність  конкретного  гербоносія  і  не
втратять свого значення протягом тривалого часу 

3.     Загальні вимоги до графічного та кольорового зображення герба
3.1. Герб територіальної громади за своєю композицією, графічними та

кольоровими  рішенням  має  відповідати  вимогам  викладеним  у  цих
рекомендаціях.

1) Герб подається у щиті.
Рекомендована  форма  щита  для  територіальних  громад  із

заокругленою нижньою частиною.



Малюнок 1. Варіанти зовнішнього оздоблення (перший і другий

КАРТУШІ І КОРОНИ

2) Для герба застосовуються метали (срібло і золото) та кольори (синій,
червоний, чорний, зелений і пурпуровий).

Обов'язковим є дотримання правила геральдичної колористики, за яким
можна наносити "металеві" фігури у "кольоровому" полі щита та навпаки, але
недопустимо  наносити  "метал"  на  "метал"  чи  "колір"  на  "колір"
(наприклад - зелений елемент на синьому полі неприпустимий).

3) Гербовий  малюнок  має  відповідати  вимогам  геральдичної
композиції.

4) У щиті герба можуть застосовуватися ділення.

Бажаним є  використання  однопольових гербів  або з  малою кількістю
ділень, що диктується як історичною традицією, так і вимогами виразності
знака.

5) У щиті герба можуть використовуватись геральдичні і негеральдичні
фігури. Бажано застосовувати невелику кількість фігур, не перевантажуючи
герб.

Малюнок 2. Варіанти ділення щита (не виключний перелік, допускаються і 
інші варіанти ділення)



Розміщення фігур на щиті має відповідати таким вимогам:
Зображені  у  полі  щита  й  повернуті  у  профіль  людські
постаті,  тварини,  риби,  птахи,  фантастичні  та  легендарні
істоти  мають  дивитися  геральдично  праворуч  (вліво  від
глядача,  оскільки  в  геральдиці  сторони  рахуються  з
точки зору того, хто несе щит). Виняток робиться у випадку
зображення  у  щиті  двох  таких  істот,  які  можуть  бути
повернуті  одна  до  одної  обличчям  або  спинами.  При
зображенні у полі щита рухомих засобів (наприклад: човен,
тварина, що біжить і т. п.) напрямок їхнього  руху має бути

геральдично вправо (вліво від глядача).
6) Малюнок  має  бути  двомірним,  без  півтіней  і

перспективних зображень.
7) До гербового малюнку (у щит) не дозволяється вносити

зображення  Державного  герба  України,  дату  заснування,  назву
гербоносія  чи  інші.  Такі  деталі  можуть  вкомпоновуватися  поза
щитом, на додаткових планках чи стрічках при використанні герба
на значках, в'їзних знаках, вимпелах, сувенірах тощо.

8) Не  допускається  використання  у  гербах,  позащитових
елементах та прапорах символів і атрибутів іноземних держав.

9) Символіка  герба  має  відображати  одну  або  кілька
особливостей поселення (наприклад: його назву, причини розвитку,
специфічних  місцевих  представників  фауни  чи  флори  і  т.  п.).
Недоцільно перенасичувати герб багатьма сюжетами або вносити
до нього поширені  елементи (шестерня,  колосок,  хвильки),  котрі
можуть  характеризувати  і  будь-яке  інше  місто.  Необхідно  також
уникати т. зв. "гібридних" фігур (скажімо, півколби і півшестерні).

4.     Загальні вимоги до графічного та кольорового зображення прапора
4.1. Графічна  та  кольорова  композиція  прапора  має  бути

пов'язана з гербом:
- повторює гербовий малюнок без щита;
- має кольори та окремі елементи герба;

4.2. В окремих випадках, виходячи із історичних традицій
прапор може мати самостійне кольорове рішення не пов‘язане із
зображенням герба.

4.3. У прапорі, на відміну від герба, можливе використання
більшої кількості кольорів та їх відтінків (замість срібла і золота
доцільно вживати відповідно білий і жовтий колір; (срібними й
золотими  можуть  залишатися  елементи  герба,  якщо  він
наноситься на прапорі).

4.4. Для  прапора  обов'язково  нормується  співвідношення
сторін та пропорції основних фігур, оскільки цей символ може
тиражуватися  у  різних  розмірах  і  в  усіх  випадках  має
відповідати еталонному зображенню. Розміри та вигляд древка
чи навершя (вістря) не нормуються.
3.4. Прапори  територіальних  громад  мають  квадратну

форму. 

Секретар селищної ради                                        М.М. Маслюк



Чупахівська селищна рада
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Сімнадцята сесія

  
РІШЕННЯ

13.05.2019 смт. Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки комунальної власності кадастровий 
номер 5920355500:01:001:5501
 
       Керуючись   статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
статтями   12,  79-1,  122,  126  Земельного  кодексу  України,  розглянувши
технічну  документацію  щодо  поділу  земельної  ділянки,   селищна  рада
вирішила:  

      1.  Погодити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  (кадастровий  номер
5920355500:01:001:55501).
      2.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо поділу
земельної  ділянки  (кадастровий  номер  5920355500:01:001:5501комунальної
власності  Чупахівської  об’єднаної  територіальної  громади  в  особі
Чупахівської селищної ради із земель запасу за межами населених пунктів на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
      3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які
сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами:
5920355500:01:003:0021;  5920355500:01:003:0022;  5920355500:01:003:0023;
5920355500:01:003:0024;  5920355500:01:003:0025;  5920355500:01:003:0026;
5920355500:01:003:0027  відповідно  до  Закону  України  "Про  державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
     4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань  будівництва,  житлово  –  комунального  транспорту,  зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.  

Селищний голова                                                О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки комунальної власності кадастровий 
номер 5920382000:01:005:5070
 
       Керуючись   статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
статтями   12,  79-1,  122,  126  Земельного  кодексу  України,  розглянувши
технічну  документацію  щодо  поділу  земельної  ділянки,   селищна  рада
вирішила:  

1.  Погодити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  (кадастровий  номер
5920382000:01:005:5070).
          2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу
земельної  ділянки  (кадастровий  номер  5920382000:01:005:5070),  яка
перебуває  в  колективній  власності  Чупахівської  селищної  ради  із  земель
запасу (земельні ділянки кожної категорії земель , які не надані у власність
або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00) за
межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
         3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які
сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами: 
5920382000:01:005:5072;  5920382000:01:005:5073;  5920382000:01:005:5074;  
5920382000:01:005:5075;  5920382000:01:005:5076;  5920382000:01:005:5077;  
5920382000:01:005:5078;   5920382000:01:005:5079  відповідно  до  Закону
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень".
         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань будівництва, житлово – комунального транспорту, зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.  

Селищний голова                                      О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки комунальної власності кадастровий 
номер 5920382000:01:004:5037

       Керуючись   статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
статтями   12,  79-1,  122,  126  Земельного  кодексу  України,  розглянувши
технічну  документацію  щодо  поділу  земельної  ділянки,   селищна  рада
вирішила:  

1.Погодити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  (кадастровий  номер
5920382000:01:004:5037).
         2.Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу
земельної  ділянки  (кадастровий  номер  5920382000:01:004:5037),  яка
перебуває  в  комунальній  власності  Чупахівської  селищної  ради  із  земель
запасу (земельні ділянки кожної категорії земель , які не надані у власність
або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00) за
межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
         3.Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які
сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами:
5920382000:01:008:0016; 5920382000:01:008:0017; 5920382000:01:008:0018; 
5920382000:01:008:0019;  5920382000:01:008:0020  відповідно  до  Закону
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень".
         4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального  транспорту,  зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.  

Селищний голова                                   О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних  
ділянок для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров’я та соціальної
допомоги

   Керуючись статтями 12, 123, 125  Земельного кодексу України,  статтею 50
Закону України «Про землеустрій», статтею 33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,  селищна рада вирішила:

     1.  Надати дозвіл Комунальному некомерційному підприємству «Центр
первинної медико - санітарної допомоги» на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок в постійне користування:
-  для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та
соціальної допомоги в  с. Лантратівка по вул. Лебединська,18-г  орієнтовною
площею 0,15 га (під Лантратівським ФП);
- для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та
соціальної допомоги в  с. Новопостроєне по вул. Шкільна, 2-б  орієнтовною
площею 0,04 га (під Новопостроєнським ФП);
- для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та
соціальної  допомоги  в   смт  Чупахівка  по  вул.  Воздвиженська,  23
орієнтовною площею 1,10 га (під Чупахівською амбулаторією ЗП-СМ);
- для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та
соціальної допомоги в  с.  Грінченкове по пров. Шкільний, 8  орієнтовною
площею 0,10 га (під  Грінченківським ФП).
    2. Розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
подати   на   розгляд   сесії   селищної   ради   для   затвердження   в
установленому  законодавством  порядку. 
    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань  будівництва,  житлово  –  комунального  транспорту,  зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.  

Селищний голова                                     О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) Проценко Світлани
Олександрівни 

    
       Керуючись   статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
статтями 12,  81, 125,  126 Земельного кодексу України,  статтею 55 Закону
України  «Про  землеустрій»,  розглянувши   заяву  громадянки  Проценко
Світлани  Олександрівни  про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою  щодо встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки в
натурі (на місцевості), селищна рада вирішила:

       1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Закаблук
Ользі  Панасівні  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  за  адресою:  вул.
Лебединська,  14,  с.  Лантратівка   Охтирського  району   Сумської  області
кадастровий номер 5920385400:02:001:5239.
     2. Передати громадянці Проценко Світлані Олександрівні (спадкоємиці
гр.   Закаблук  Ольги  Панасівни)  у  приватну  власність  земельну  ділянку
площею  0,1200  га,  кадастровий  номер  5920385400:02:001:5239  для
будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка)  розташовану за адресою: вул Лебединська, 14,
с. Лантратівка Охтирського району  Сумської області.
      3.  Громадянці   Проценко Світлані  Олександрівні  право власності  на
земельну  ділянку  оформити відповідно  до  Закону  України  "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                                     О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) Проценко Світлани
Олександрівни 

        Керуючись   статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
статтями 12,81,125, 126   Земельного кодексу України,  статтею 55 Закону
України  «Про  землеустрій»,  розглянувши   заяву  громадянки  Проценко
Світлани  Олександрівни  про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою  щодо встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки в
натурі (на місцевості), селищна рада вирішила:  

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею – 0,4400 (категорія
земель  –  землі  сільськогосподарського  призначення)  кадастровий  номер
5920385400:02:002:5238  наданої гр.  Закаблук Ользі  Панасівні  для ведення
особистого селянського господарства за адресою: вул. Лебединська, 14
с. Лантратівка  Охтирського району  Сумської області.
      2.  Передати громадянці Проценко Світлані Олександрівні (спадкоємиці
гр.   Закаблук  Ольги  Панасівни)   у  приватну  власність  земельну  ділянку
площею 0,4400 га,  кадастровий номер 5920385400:02:002:5238 для ведення
особистого  селянського  господарства  розташовану  за  адресою:  вул.
Лебединська, 14, с. Лантратівка Охтирського району  Сумської області.
        3. Громадянці  Проценко Світлані Олександрівні право власності на
земельну  ділянку  оформити відповідно  до  Закону  України  "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                                     О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) Ланчака Віктора 
Миколайовича    
    
    Керуючись   статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
статтями 12,  81, 125,  126 Земельного кодексу України,  статтею 55 Закону
України  «Про  землеустрій»,  розглянувши   заяву  громадянина  Ланчака
Віктора  Миколайовича  про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою  щодо встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки в
натурі (на місцевості), селищна рада вирішила:  

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки в  натурі  (на  місцевості)  гр.  Ланчак
Миколи  Ігнатовича  наданої  для  будівництва  і  обслуговування  житлового
будинку, господарських будівель і споруд (02.01) за адресою: вул. Шевченка,
26, смт Чупахівка  Охтирського району  Сумської області кадастровий номер
5920355500:02:001:0293.
     2. Передати громадянину Ланчаку Віктору Миколайовичу (спадкоємцю
гр.   Ланчак  Миколи  Ігнатовича)  у  приватну  власність  земельну  ділянку
площею  0,0693  га,  кадастровий  номер  5920355500:02:001:0293  для
будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  розташовану за адресою:  Шевченка, 26 смт Чупахівка  Охтирського
району  Сумської області.
     3.  Громадянину  Ланчаку  Віктору  Миколайовичу  право  власності  на
земельну  ділянку  оформити відповідно  до  Закону  України  "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                                     О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) Ланчака Віктора 
Миколайовича    

      Керуючись   статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
статтями 12, 81, 125, 126   Земельного кодексу України,  статтею 55 Закону
України  «Про  землеустрій»,  розглянувши   заяву  громадянина  Ланчака
Віктора  Миколайовича  про  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою  щодо встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки в
натурі (на місцевості), селищна рада вирішила:  

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  гр.  Ланчак  Миколи
Ігнатовича наданої для ведення особистого селянського господарства (01.03)
за адресою: смт Чупахівка, вул. Шевченка, 26 Охтирського району  Сумської
області, кадастровий номер 5920355500:02:001:0292.
        2.  Передати громадянину Ланчаку Віктору Миколайовичу (спадкоємцю
гр.   Ланчак  Миколи  Ігнатовича)  у  приватну  власність  земельну  ділянку
площею 0,1447 га,  кадастровий номер 5920355500:02:001:0292 для ведення
особистого  селянського  господарства  розташовану  за  адресою:  вул.
Шевченка, 26, смт Чупахівка  Охтирського району  Сумської області.
         3. Громадянину  Ланчаку Віктору Миколайовичу право власності на
земельну  ділянку  оформити відповідно  до  Закону  України  "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                                     О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) Овчаренко Сергія
Васильовича    
    
    Керуючись   статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
статтями 12,81,125, 126   Земельного кодексу України,  статтею 55 Закону
України  «Про  землеустрій»,  розглянувши   заяву  громадянина  Овчаренка
Сергія Васильовича про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості), селищна рада вирішила:  

        1.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою   щодо
встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Овчаренко Олені Федотівні для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:
вул.  Широка,  8,  с.  Софіївка,   Охтирського  району   Сумської  області
кадастровий номер 5920355500:05:001:0004.
        2. Передати громадянину Овчаренку Сергію Васильовичу (спадкоємцю
гр.   Овчаренко  Олени  Федотівни)  у  приватну  власність  земельну  ділянку
площею  0,2500  га,  кадастровий  номер  5920355500:05:001:0004  для
будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд розташовану  за  адресою:  вул.  Широка,  8,  с.  Софіївка  Охтирського
району  Сумської області.
        3.  Громадянину Овчаренку Сергію Васильовичу право власності на
земельну  ділянку  оформити відповідно  до  Закону  України  "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                                     О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) Овчаренко Сергія
Васильовича    
       
    Керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве  самоврядування",
статтями 12,81,125, 126   Земельного кодексу України,  статтею 55 Закону
України  «Про  землеустрій»,  розглянувши   заяву  громадянина  Овчаренка
Сергія Васильовича про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості), селищна рада вирішила:  

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Овчаренко
Олені  Федотівні  для  ведення  особистого  селянського  господарства  за
адресою: вул. Широка, 8, с. Софіївка  Охтирського району  Сумської області,
кадастровий номер 5920355500:05:001:0003.
     2.  Передати громадянину Овчаренку Сергію Васильовичу (спадкоємцю гр.
Овчаренко Олени Федотівни)  у приватну власність земельну ділянку площею
0,2300  га,  кадастровий  номер  5920355500:05:001:0003  для  ведення
особистого селянського господарства розташовану за адресою: вул. Широка,
8, с. Софіївка Охтирського району  Сумської області.
     3.  Громадянину  Овчаренку  Сергію  Васильовичу  право  власності  на
земельну  ділянку  оформити відповідно  до  Закону  України  "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                                     О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) Ковальову І.П.

       Керуючись  пунктом  34   статті  26  Закону  України  «  Про  місцеве
самоврядування», статтями 12, 81, 125, 126  Земельного   кодексу  України,
Закону України « Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних
ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянки
Ковальової Олени Миколаївни, що діє в інтересах громадянина  Ковальова
Івана Петровича  (довіреність  від  13.02.2019р.)  про затвердження технічної
документації  із  землеустрою   щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості),  селищна рада вирішила:  

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину
Ковальову  Івану  Петровичу  на  території  Лантратівської  сільської    ради
Охтирського району Сумської області.
    2.  Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 3,0925
гектара  (  угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5741
власнику земельної частки (паю) громадянину Ковальову Івану Петровичу,
для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на  території
Лантратівського  старостату  Чупахівської  селищної  ради  відповідно  до
технічної документації із землеустрою.
    3. Громадянину Ковальову Івану Петровичу право власності на земельну
ділянку  зареєструвати   відповідно  до  Закону  України  "Про  державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                                     О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) Ковальову І.П.

       Керуючись  пунктом  34   статті  26  Закону  України  «  Про  місцеве
самоврядування», статтями 12, 81, 125, 126 Земельного   кодексу  України,
Закону України « Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних
ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянки
Ковальової Олени Миколаївни, що діє в інтересах громадянина  Ковальова
Івана Петровича  (довіреність  від  13.02.2019р.)  про затвердження технічної
документації  із  землеустрою   щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості),  селищна рада вирішила:  

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину
Ковальову  Івану  Петровичу  на  території  Лантратівської  сільської  ради
Охтирського району Сумської області.
     2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 0,3444
гектара  (  угіддя  –  сіножаті),  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5742
власнику земельної частки (паю) громадянину Ковальову Івану Петровичу,
для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на  території
Лантратівського  старостату   Чупахівської  селищної  ради  відповідно  до
технічної документації із землеустрою.
     3. Громадянину Ковальову Івану Петровичу право власності на земельну
ділянку  зареєструвати   відповідно  до  Закону  України  «  Про  державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                     О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) Манзюк Тетяні
Володимирівні
    
       Керуючись   статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
статтями 12,81,125, 126 Земельного кодексу України, Закону України « Про
порядок  виділення  в  натурі  (на  місцевості)  земельних  ділянок  власникам
земельних  часток  (паїв),  розглянувши  заяву  громадянки  Манзюк  Тетяни
Володимирівни  про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості),  селищна рада вирішила:  

         1.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою   щодо
встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянці  Манзюк Тетяні  Володимирівні  наданої   для ведення товарного
сільськогосподарського  виробництва  (01.01)  на  території  Лантратівської
сільської ради Охтирського району Сумської області.
         2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 2,3347
гектара (угіддя – рілля), кадастровий номер 5920385400:01:001:5740 власнику
земельної  частки  (паю)  громадянці  Манзюк  Тетяні  Володимирівні  для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на  території
Лантратівського  старостату  Чупахівської  селищної  ради  відповідно  до
технічної документації із землеустрою.
         3.  Громадянці Манзюк Тетяні Володимирівні зареєструвати  право
власності на земельну ділянку відповідно до Закону України "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                                                О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) Манзюк Тетяні
Володимирівні

       Керуючись   статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
статтями 12, 81, 125, 126 Земельного кодексу України, Закону України « Про
порядок  виділення  в  натурі  (на  місцевості)  земельних  ділянок  власникам
земельних  часток  (паїв),  розглянувши  заяву  громадянки  Манзюк  Тетяни
Володимирівни  про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості),  селищна рада вирішила:  

        1.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою   щодо
встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянці  Манзюк  Тетяні  Володимирівні  наданої  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  (01.01)  на  території  Лантратівської
сільської ради Охтирського району Сумської області.
         2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 0,3444
гектара  (  угіддя  –  сіножаті),  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5739
власнику земельної частки (паю) громадянці Манзюк Тетяні Володимирівні
для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на  території
Лантратівського  старостату   Чупахівської  селищної  ради  відповідно  до
технічної документації із землеустрою.
          3.  Громадянці Манзюк Тетяні Володимирівні зареєструвати  право
власності на земельну ділянку відповідно до Закону України "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                                     О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) Коростельову Юрію
Геннадійовичу

       Керуючись   статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
статтями 12,81,125, 126 Земельного кодексу України, Закону України « Про
порядок  виділення  в  натурі  (на  місцевості)  земельних  ділянок  власникам
земельних часток (паїв), розглянувши заяву громадянина Коростельова Юрія
Геннадійовича  про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості),  селищна рада вирішила:  

       1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину
Коростельову  Юрію  Геннадійовичу  на  території  Лантратівської  сільської
ради Охтирського району Сумської області.
      2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 2,2794
гектара  (  угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  5920385400:01:001:0690
власнику  земельної  частки  (паю)  громадянину  Коростельову  Юрію
Геннадійовичу,  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва
на  території  Лантратівського  старостату  Чупахівської  селищної  ради
відповідно до технічної документації із землеустрою.
       3. Громадянину Коростельову Юрію Геннадійовичу право власності на
земельну  ділянку  оформити відповідно  до  Закону  України  "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                                     О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) Савченко Тетяні Миколаївні

       Керуючись   статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
статтями 12, 81, 125, 126 Земельного кодексу України, Закону України « Про
порядок  виділення  в  натурі  (на  місцевості)  земельних  ділянок  власникам
земельних  часток  (паїв),  розглянувши  заяву  громадянки  Савченко  Тетяни
Миколаївни про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості),
селищна рада вирішила:  

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Савченко
Тетяни  Миколаївни  наданої  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва (01.01) на території Грінченкіської сільської ради Охтирського
району Сумської області.
      2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 3,1415
гектара  (  угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  5920382000:01:001:5147
власнику земельної частки (паю) громадянці Савченко Тетяні Миколаївні, для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на  території
Грінченківського  старостату  Чупахівської  селищної  ради  відповідно  до
технічної документації із землеустрою.
      3. Громадянці Савченко Тетяні Миколаївні право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                                     О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) Савченко Тетяні Миколаївні

       Керуючись   статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
статтями 12, 81, 125, 126 Земельного кодексу України, Закону України « Про
порядок  виділення  в  натурі  (на  місцевості)  земельних  ділянок  власникам
земельних  часток  (паїв),  розглянувши  заяву  громадянки  Савченко  Тетяни
Миколаївни про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості),
селищна рада вирішила:  

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Савченко
Тетяни  Миколаївни  наданої  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва (01.01) на території Грінченківської сільської ради Охтирського
району Сумської області.
     2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 0,3378
гектара  (  угіддя  –  сіножаті),  кадастровий  номер  5920382000:01:001:5146
власнику земельної частки (паю) громадянці Савченко Тетяні Миколаївні, для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на  території
Грінченківського  старостату   Чупахівської  селищної  ради  відповідно  до
технічної документації із землеустрою.
     3. Громадянці Савченко Тетяні Миколаївні право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                                     О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) Савченко Тетяні Миколаївні
 

       Керуючись   статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
статтями 12, 81, 125, 126 Земельного кодексу України, Закону України « Про
порядок  виділення  в  натурі  (на  місцевості)  земельних  ділянок  власникам
земельних  часток  (паїв),  розглянувши  заяву  громадянки  Савченко  Тетяни
Миколаївни про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості),
селищна рада вирішила:  

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Савченко
Тетяни  Миколаївни  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва (01.01) на території Грінченківської сільської ради Охтирського
району Сумської області.
      2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 3,0734
гектара  (  угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  5920382000:01:001:5149
власнику земельної частки (паю) громадянці Савченко Тетяні Миколаївні для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на  території
Грінченківського  старостату  Чупахівської  селищної  ради  відповідно  до
технічної документації із землеустрою.
      3. Громадянці Савченко Тетяні Миколаївні право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                                     О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) Савченко Тетяні Миколаївні
 
      Керуючись   статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
статтями 12, 81, 125, 126 Земельного кодексу України, Закону України « Про
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних
часток (паїв),  розглянувши заяву громадянки Савченко Тетяни Миколаївни
про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості),  селищна рада
вирішила:  

       1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Савченко
Тетяни  Миколаївни  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва (01.01) на території Грінченківської сільської ради Охтирського
району Сумської області.
       2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 0,3378
гектара  (  угіддя  –  сіножаті),  кадастровий  номер  5920382000:01:001:5148
власнику земельної частки (паю) громадянці Савченко Тетяні Миколаївні, для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на  території
Грінченківського  старостату   Чупахівської  селищної  ради  відповідно  до
технічної документації із землеустрою.
       3. Громадянці Савченко Тетяні Миколаївні право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                                     О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт  Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
громадянину  Малишу  Миколі
Олександровичу

  Відповідно до  статей 12, 116, 118, 125  Земельного кодексу України,
статті 50 Закону України «Про землеустрій», статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,  керуючись частини 1 статті  59 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву
громадянина Малиша Миколи Олександровича, селищна рада вирішила:  

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  приватну  власність  громадянину  Малишу  Миколі
Олександровичу, який зареєстрований за адресою: вул. Батюка, 66 кв. 5,  
м. Охтирка,  на земельну ділянку орієнтовною площею 0,46 га для ведення
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за  адресою :  вул.
Широка, 9, с. Софіївка Охтирського району  Сумської області.
           2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.

Селищний голова                                     О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт  Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
громадянину  Римарю Григорію Івановичу

  Відповідно до  статей 12, 116, 118, 125  Земельного кодексу України,
статті 50 Закону України «Про землеустрій», статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянина Римаря
Григорія Івановича,  керуючись частиною 1 статті  59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:  

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки   у  приватну  власність  громадянину  Римарю   Григорію
Івановичу, який зареєстрований за адресою: вул.  Рапія, 67 ,  м. Охтирка,  на
земельну  ділянку  орієнтовною  площею  0,78  га  для  ведення    особистого
селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) за адресою : вул. Широка, 7, 
с. Софіївка Охтирського району Сумської області.
           2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.

Селищний голова                                     О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про надання гр. Білковській Олені 
Володимирівні дозволу на  розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського 
господарства  

  Керуючись  статтями 33,  59  Закону  України  "Про  місцеве
самоврядування  в  Україні",  статтями  12,  116,  118,  122,  125   Земельного
кодексу  України,  статтями 25, 50  Закону  України  «Про  землеустрій»,
рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 15 квітня 2019
року,  повторно  розглянувши  заяву   громадянки  Білковської  Олени
Володимирівни про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення    особистого
селянського  господарства  із   земель  запасу  Чупахівської  селищної
ради,враховуючи  результати  голосування  депутатів,   селищна  рада
вирішила:  

1.  Відмовити  в  наданні дозволу громадянці  Білковській  Олені
Володимирівні.,  яка  зареєстрована  за  адресою:  провул.  Дачний,5,  кв.7,  м.
Охтирка,   на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення    особистого  селянського  господарства,
орієнтовною площею 2,0 га   із  земель запасу  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області. 
         

Селищний голова                                     О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019                                                                                       смт  Чупахівка

Про винесення на обговорення 
проекту рішення регуляторного акту 
« Про встановлення ставок та пільг 
із сплати земельного податку на 
території Чупахівської селищної ради 
на 2020 рік»

         Керуючись пунктом 24 статті 26, пунктом 1 частини 1 статті 33,  статті 69
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України
«Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської
діяльності»,  Закону  України  «  Про  запобігання  корупції»,  розглянувши
пропозицію  селищного  голови  Кужеля  Олександра  Володимировича  щодо
необхідності  обговорення  ставок  земельного  податку  на  території
Чупахівської  селищної  ради  для  подальшого  прийняття  рішення  «  Про
встановлення  ставок  та  пільг  із  сплати  земельного  податку  на  території
Чупахівської селищної ради», селищна рада вирішила:
             1. Фінансовому відділу Чупахівської селищної ради до 22 травня 2019
року розробити та розмістити на офіційному веб-сайті селищної ради до для
обговорення проект рішення регуляторного акту «Про встановлення ставок та
пільг із сплати земельного податку на території Чупахівської селищної ради
на 2020 рік».
              2. Фінансовому відділу Чупахівської селищної ради розробити
пропозиції про ставки та пільги із сплати земельного податку для громадян,
які  самостійно  обробляють  земельні  ділянки  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва ( паї).
             3. Секретаю Чупахівської селищної ради підготувати та направити
звернення до відповідних державних органів з мотивацією причин перегляду
ставок земельного податку  та пільг для громадян, які самостійно обробляють
земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
( паї).
             4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  покласти на
постійну  комісію  з  питань  планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-
економічного розвитку та інвестицій.

Селищний голова                                     О.В.Кужель




